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 INFORMACJA 

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto na:

Dostawa opasek bezpieczeństwa - urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz

świadczenie  usługi  obsługi  systemu  polegającego  na  sprawowaniu  całodobowej  opieki  na

odległość  przez  centrum  monitoringu  nad  seniorami  w  wieku  65  lat  i  więcej,  będącymi

mieszkańcami Gminy Świebodzice,  w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na

rok 2022

 OPS.PZ.261.2.2022 

I. Została wybrana oferta firmy:

  SiDLY SP. z o.o ul. Chmielna 2/31 00–020 Warszawa.

za kwotę:

Cena jednej opaski bezpieczeństwa(a): 540,00 zł brutto

Cena za jeden miesiąc usługi teleopieki dla jednej osoby (b): 20,00 zł brutto

Cena łączna brutto (C = a+b): 560,00 zł brutto

II. Data udzielenia zamówienia: 8 czerwca 2022 r.

UZASADNIENIE WYBORU: 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto

na ww. zamówienie zostały złożone 3 oferty cenowe. Dwie ze złożonych ofert zostały odrzucone, 

z uwagi na niespełnione wymogi formalne i wymagania funkcjonalne zawarte w przedmiocie 

zamówienia.

Przy wyborze oferty brano pod uwagę:

1. Cenę łączna brutto, w tym cena opaski (cena jednego urządzenia) i cena miesięcznego 

abonamentu za opaskę,



2. Ilość przycisków na obudowie opaski,

3. Przycisk opisany językiem Braille’a,

4. Dodatkowe funkcje opaski bezpieczeństwa, 

5. Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień rozumianych jako dostawa sprzętu (opasek 

bezpieczeństwa) wraz ze świadczeniem usługi całodobowego monitoringu jego użytkowników.

Oferta firmy: SiDLY SP. z o.o ul. Chmielna 2/31 00–020 Warszawa.  Oferta Wykonawcy spełnia

wymogi  formalne  postępowania.  Oferowane  urządzenie  (opaska  bezpieczeństwa)  spełnia

wymagania funkcjonalne zawarte w przedmiocie zamówienia. Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie

100 pkt przyznane w oparciu o kryteria oceny ofert, określone w zamówieniu.

Zatwierdzam: 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach 

Robert Sysa 

Świebodzice, dnia 8 czerwca 2022 r. 

(data, podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)
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